
Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238 

Informace pro rodiče na školní rok 2022-23 

Ve svém zájmu se rodiče seznámí se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny či 

pravidly pro hodnocení žáků. Všechny tyto předpisy jsou vyvěšeny v přízemí staré budovy 

vedle ředitelny a v koridoru, vedle vstupu do školy od školního hřiště. Veškeré informace 

rovněž naleznete na www.zsprotivin.cz v sekci PRO RODIČE - Dokumenty ke stažení.  

 

VSTUPY DO ŠKOLY 

 Rodičům je vstup do školy zakázán. 

 Vyzvedávání dětí z družiny je na zvonek příslušného oddělení u bočního vchodu u pavilonu 

KONTAKTY 

 Při zahájení školního roku třídní učitelé zaktualizují kontakty zákonných zástupců dětí (telefonní čísla a e-maily). 

BOZ 

 Poučení o BOZ se týká ŠŘ, chování ve škole a jeho areálu, včasného hlášení úrazů, zákazu užívání a distribuce 

návykových látek v areálu školy, přísného zákazu nošení nebezpečných předmětů do školy, zákazu požívání mobilů a 

elektrozařízení. BOZ platí i pro jiná sdělení související s provozem školy nebo aktivitami, kterých se žáci účastní. 

 Další poučení o BOZ proběhnou před každou akcí a jsou součástí třídní knihy.  

 Děti z pavilonu nesmí (až na určené výjimky) chodit o přestávkách do hlavní budovy (a naopak) – viz poučení o BOZ 

pro žáky. 

eŽK, DM SOFTWARE (Škola online) 

 Škola využívá aplikaci DM software pro komunikaci a zápisy klasifikace.  

 Rodiče jsou povinni pravidelně (resp. denně) nahlížet do elektronické žákovské knížky (dále eŽK), nebo do tištěné ŽK 

(pro 1. – 3. ročník). Veškerá komunikace bude nadále probíhat skrze eŽK. 

 V případě nedodržení předchozího ustanovení vyzve tř. uč. zákonného zástupce k návštěvě školy a informuje ho o 

prospěchu a chování.  

 Případnou absenci žáci prokazují omluvným listem, jeho ztrátu ohlásí třídnímu učiteli. V takovém případě bude 

žákovi vydán duplikát, který bude náležitě označen a skutečnost bude oznámena zákonným zástupcům.  

 Žákům, jejichž rodiče nenahlásili emailovou adresu, bude vydána tištěná ŽK. 

TEAMS 

 Účty mají děti vytvořeny v Teams, přihlašovací údaje obdrží od třídního učitele. 

 Podrobnosti k organizaci případné distanční výuky poskytnou třídní učitelé (emailem rodičům, žákům skrze aplikaci 

Teams). 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 Přihlášky ke stravování všichni žáci odevzdají do školní jídelny, od 02. 09. jsou obědy přihlášeny podle loňského 

školního roku (poté podle změny na přihlášce). 

http://www.zsprotivin.cz/

